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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГПДИНА 2014 БРПЈ 1

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007),и шлана
41. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 3/09 и 7/011) а на
предлпг Ппщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
27.02.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
I.
II.
III.

УСВАЈА СЕ Лпкални акципни план заппщљаваоа Ппщтине Курщумлија за
2014.гпдину кпји је саставни деп пве пдлуке.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Пдлуку дпставити: Наципналнпј служби за заппщљаваое, Пдељеоу за
привреду и лпкални екпнпмски развпј и архиви.
Брпј: I-02-10/2014
У Курщумлији, дана 27.02.2014.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 92. Став 2 и 4 Закпна п бучетскпм систему (Сл.Гласник РС
бр.54/09,73/2010) и шлана 46 Закпна п лпкланпј сампуправи (Сл.Гласник РС бр. 129/07) шлана
41 Статута ппщтине Курщумлија Службени лист ппщтине Курщумлија бр. 22/018, 8/09 и 7/11)
на предлпг Ппщтинскпг већа ппщтине Курщумлија, Скупщтина ппщтине Курщумлија на свпјпј
седници пдржанпј дана 27.02.2014.г. дпнела је
ПДЛУКУ
П екстернпј ревизији Заврщнпг рашуна за 2013.гпдину
I.
Заврщни рашун бучета ппщтине Курщумлија ппдлеже екстернпј ревизији те исту
изврщити пп спрпведенпм ппступку јавне набавке-услуга за избпр најппвпљнијег ревизпра.
II.
Ппступак ревизије изврщити дп 20.05.2014.г. и извещтај прилпжити уз Заврщни рашун
бучета ппщтине Курщумлија за 2013.г. а у складу са Закпнпм.
III.
Ппступак ревизије ће пбавити лице-кпмерцијална ревизпрска кућа кпја испуоава
услпве за пбављаое ппслпва ревизије финансијских извещтаја прпписане Закпнпм кпјим се
уређује рашунпвпдствп и ревизија. IV.
Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-02-19/014
У Курщумлији: 27.02.2014.г.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић проф.с.р.
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На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007) и шлана
41. Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/2008,08/09 и 7/2011)
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 27.02.2014. гпдине дпнпси
ПДЛУКУ
П ИЗГРАДОИ МПСТА У ЛУКПВСКПЈ БАОИ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђује се да је пд интереса ппщтине изградоа мпста у Лукпвскпј
баои, прпписују се услпви и нашин изградое мпста и пдређује инвеститпр и нпсилац радпва на
изградои улице.
Члан 2.
Кап инвеститпр изградое мпста пдређује се ппщтина Курщумлија а прекп ЈП Дирекције
за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве Курщумлија, шији је
псниваш ппщтина Курщумлија, кап нпсипца ппсла.
Члан 3.
Сва распплпжива прпјектна дпкументација кпју је кап инвеститпр израдила ЈП
Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве Курщумлија
а за пптребе ппщтине Курщумлија ппслужиће за припремне радое у сврху експрппријације
ради израде елабпрата експрппријације и утврђиваоа јавнпг интереса за изградоу мпста у
Лукпвскпј Баои, кап и за дпнпщеое, пднпснп измену и усклађиваое пдгпварајућих планиских
и других аката, сагласнпсти и дпзвпла.
Члан 4.
Изградоа мпста у Лукпвскпј Баои у смислу пве Пдлуке пбухвата изградоу пбјекта –
мпста на катастарским парцелама бр. 2551, 2550, 2543, 2741/2, 2463, 2461/1 КП Лукпвп у
складу са Планпм детаљне регулације Лукпвска баоа ("Сл. лист oпщтинe Курщумлиja" , бр.
10/2008), и инфпрмацијпм п лпкацији бр. 01-350-7 пд 12.02.2014. гпдине, на земљищту шија је
намена – јавнп грађевинскп земљищте, планиранп за изградоу сапбраћајнице кап и мпста на
Лукпвскпј реци, щирине ппјаса регулације 9,0 м и кппрдинатама пспвинских ташака П18 Y
7503681.54 X 4780231.92 i O22 Y 7503643.40 X 4780292.94.
Члан 5.
На пснпву пве Пдлуке, прпјекта експрппријације и пстале прпјетне дпкументације
ппднеће се предлпг Влади Републике Србије за утврђиваое јавнпг интереса за
експрппријацију ради изградое мпста у Лукпвскпј Баои у смислу шлана 4. пве Пдлуке.
Члан 6.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
ппщтине Курщумлија".
Брпј: I-02-18/014
У Kурщумлији, 27.02.2014. гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић.проф.с.р.
На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07), Члана
6. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе (Сл.гласник РС брпј 62/2006), шлана 92, 93, 94. и
95. Закпна п планираоу и изградои ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС и
24/11), и шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија ("Сл. лист ппщтине Курщумлија" бр.22/08,
08/09, 07/11) Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 27.02.2014.гпдине,
дпнела је:
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ПДЛУКУ
П НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТПРИЈИ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђује се накнада за уређеое грађевинскпг земљищта на теритприји
ппщтине Курщумлија.
Накнаду за уређеое грађевинскпг земљищта пп пвпј Пдлуци плаћа лице кпје је дпбилп
земљищте у закуп, лице кпје има правп кприщћеоа земљищта, правп грађеоа, кпје врщи
адаптацију, рекпнструкцију, дпградоу, прпмену намене и изградоу привременпг пбјекта.
Члан 2.
Грађевинскп земљищте је градскп грађевинскп земљищте и грађевинскп земљищте
ван градскпг грађевинскпг земљищта, у складу са закпнпм.
Градскп грађевинскп земљищте јесте земљищте у грађевинскпм ппдрушју насељенпг
места кпје кап таквп пдређенп планским дпкументпм.
Грађевинскп земљищте ван градскпг грађевинскпг земљищта јесте земљищте у
грађевинскпм ппдрушју изван насељенпг места кпје кап таквп пдређенп планским дпкументпм.
Члан 3.
Пбим уређеоа утврђује се прпгрампм уређеоа земљищта за ппједина насеља и
лпкације у пквиру пдгпварајућих урбанистишких и прпстпрних планпва.
Пбим уређеоа грађевинскпг земљищта за ппједина насеља за кпје ппстпји планска
дпкументација утврђује се:
а) У делу припреме земљищта: израда гепдетских ппдлпга, израда пдгпварајућих
регулаципних планпва, израда пдгпварајуће прпјектне дпкументације за кпмуналнп ппремаое
земљищта
б) У делу кпмуналнпг ппремаоа земљищта: пбезбеђиваое примарне инфраструктуре.
Члан 4.
Према ппгпднпстима кпје пружа грађевинскп земљищте на ппдрушју града Курщумлије и
баоским насељима предвиђене су щест (6). зпна.
I зпна - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна за град Курщумлију пгранишенп на
следећи нашин:
Пд раскрснице улице 16. Фебруар са улицпм Прплетерских бригада, левпм странпм
Прплетерских бригада дп Немаоине улице, па левпм странпм Немаоине улице дп раскрснице
са улицпм Радета Драинца, левпм странпм улице Радета Драинца дп улице 7. Јули, левпм
странпм улице 7. Јули дп раскрснице са улицпм Карађпрђевпм, левпм странпм улице
Карађпрђеве дп раскрснице са улицпм 16. Фебруар, левпм странпм улице 16. Фебруар дп
раскрснице са улицпм Прплетерских бригада.
II зпна - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна за град Курщумлију пгранишенп на
следећи нашин:
Улица 16. Фебруар пд гвпзденпг мпста деснпм станпм железнишке пруге дп железнишке
станице, правац улице 4. Јули, улица Милпја Закића дп кружнпг тпка, Оегпщевпм улицпм дп
улице Вука Карачића, улицпм Вука Карачића дп улице Милана Тпплице, улицпм Милана
Тпплице правп дп реке Тпплице, левпм странпм реке Тпплице (узвпднп) дп правца према
улици Стевана Првпвеншанпг дп канала, деснпм странпм канала дп улице Бплнишке, улицпм
Бплнишкпм дп улице Милутина Ускпкпвића, улицпм Милутина Ускпкпвића дп улице
Р.М."Самп" дп гвпзденпг мпста, сем дела града кпји је пбухваћен 1а екстра зпнпм.
III зпна - кпје пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна пгранишенп на следећи нашин:
Пд прве веће кривине у насељу Маркпвиће пптпкпм дп старпг села (севернп), деснп правац
прекп Бећпглавскпг пптпка дп улице Баћпглавске, дп скретаоа према нпвпј Касарни,
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Баћпглавскпм улицпм дп улице Ћирила и Метпдија, улицпм Ћирила и Метпдија дп улице
Филипа Филиппвића, и краја улице Оегпщеве правац крај улице Петра Драпщина дп краја
улице Петра Драпщина, правац север (ул.Др.Хачића) дп улице Тпплишке, Тпплишкпм улицпм дп
канала, каналпм дп улице Дпопмикуљанске, улицпм Дпопмикуљанскпм дп улице Милана
Ракића, пд улице Милана Ракића правац улице Антпна Антпнијевића, првац улице Паншићева,
улицпм Паншићевпм дп улице Дпситеја Пбрадпвића, пд улице Дпситеја Пбрадпвића правац
улице Др Мелгарда, улицпм Др Мелгарда дп канала, деснпм странпм канала дп електришне
централе, пд централе правац црква Св. Никпла, пд цркве Св.Никпла дп улице Блашке (пбјекти
са леве стране пптпка) дп улице Р.М. ''Самп'', пд улице Р.М.''Самп'' дп правца хладоаше и реке
Тпплице, рекпм Тпплицпм дп железнишкпг мпста на реци, пд мпста железнишкпм пругпм дп
укрщтаоа пруга правац улице Кпсаншић Ивана деп насеља Кастрат (јужна страна) дп
надвпжоака, железнишкпм пругпм дп бункера, левпм странпм реке Баоске дп Мирнишкпг
пптпка, деснпм странпм улице Кпспвске дп Маркпвићкпг пптпка, прва већа кривина у насељу
Маркпвиће.
Пвпј зпни такпђе припада и грађевинскп ппдрушје баоских насеља ппщтине Курщумлија и тп:
Прплпм баоа, Курщумлијска баоа и Лукпвска баоа.
IV зпна - пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг ппдрушја пгранишенпг на следећи нашин:
Пд друге зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпм Планпм генералне регулације
Курщумлија, деп прпстпра кпји се са асфалтираним улицама, уређенпм впдпвпднпм,
канализаципнпм, електришнпм мрежпм и улишнпм расветпм (углавнпм су тп улице кпје су
уједнп и регипнални путни правци и представљају излазак из градскпг језгра према Блацу, К.
Баои, Лукпвскпј баои и магистралнпм путу).
V зпну - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна пгранишенп на следећи нашин: пд II
зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпг Планпм генералне регулације Курщумлија псим
ппдрушја пписанпг у III-а зпни.
VI зпна – за сва сепска насеља за кпје се пп прпстпрнпм плану једнице лпкалне сампуправе
раде щеме прпстпрнпг развпја.
Зпне су пдређене такп щтп су кприщћеоа следећа мерила: ппремљенпст грађевинскпг
земљищта пснпвним пбјектима кпмуналне инфраструктуре (ппстпјаое асфалтних улица,
трптпара, впдпвпдна и канализаципна мрежа, уређена електришна мрежа и улишна расвета и
приступни пут и др.) сапбраћајна ппвезанпст са центрпм града и баоским насељима.
Члан 5.
Инвеститпр кпји гради стамбени, ппслпвни и екпнпмски пбјекат у сепским насељима
кпја се налазе уз административну границу са Кпспвпм и Метпхијпм, пслпбађа се плаћаоа
накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта.
За изградоу инфраструктуре на јавнпј ппврщини за кпју дпзвплу издаје надлежна ппщтинска
управа и тп: сапбраћајаница са трптпарпм, ппдземних инсталација електрп енергетске мреже
(псим трафпстаница), ТТ мреже, впдпвпдне и канализаципне мреже, инвеститпр не ппдлеже
пбавези плаћаоа накнаде.
Члан 6.
Према намени пбјекти се разврставају на следећи нашин:
1. ппрпдишни стамбени пбјекти дп 300м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и
максималнп 4 стамбене јединице;
2. ппрпдишни стамбени пбјеки прекп 300м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и
максималнп 4 стамбене јединице;
3. вищеппрпдишни стамбени пбјекти - пбјекти са вище пд 4 стамбене јединице;
4. ппсебни физишки делпви пбјекта у вищеппрпдишним стамбеним и стамбенп
ппслпвним пбјектима;
5. стамбенп-ппслпвни пбјекти, пбјекти кпји ппред стамбенпг прпстпра садрже ппслпвне
прпстприје кпје су функципналнп пдвпјене пд стамбенпг дела;
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6. ппслпвни пбјекти: пбјекти тргпвине разлишитпг типа и пбима, услужнпг занатства,
услужних делатнпсти, угпститељства и туризма (хптели, мптели, пансипни, рестпрани, кафеи и
сл.), ппслпвнп-административних делатнпсти (банке, ппщте, представнищтва, агенције,
ппслпвни бирпи и сл.), услужних сервиса (централне гараже и сл.), бензинске и ТНГ пумпе, кап
и пбјекти кпји служе за пбављаое делатнпсти пд ппщтег друщтвенпг интереса, кпји
пбухватају пбразпваое, спцијалну и дешју защтиту, здравствп, културу, сппрт и рекреацију, а
кпје не финансирају надлежна министарства и лпкална сампуправа, пбјекти забаве, кап и
пстали прпстпри кпмерцијалнпг карактера у пквиру стамбенп-ппслпвних, привреднппрпизвпдних и псталих пбјеката;
7. прпизвпдни пбјекти (прпизвпдни ппгпни, магацини, затвпрена складищта, технишке
радипнице, пбјекти прпизвпднпг занатства, пбјекти у функцији ппљппривреде већи пд 200 м2);
8. пбјекти на птвпренпм (базени, сппртски и рекреативни терени, надстрещнице, платпи
и манипулативни путеви кап саставни делпви технишкп-технплпщке целине);
9. пбјекти јавне намене су пбјекти намеоени за јавнп кприщћеое дефинисани закпнпм
и мпгу бити јавни пбјекти у јавнпј свпјини и у другим пблицима свпјине (бплнице, дпмпви
здравља, дпмпви за старе, пбјекти пбразпваоа, птвпрени и затвпрени сппртски и рекреативни
пбјекти, пбјекти културе, сапбраћајни терминали, ппщте и други пбјекти);
10. ппмпћни пбјекти су пбјекти кпји су у функцији главнпг пбјекта, граде се на истпј
парцели на кпјпј је саграђен главни пбјекат;
11. екпнпмски пбјекти су пбјекти дп 200 м2 за гајеое живптиоа, пбјекти за
складищтеое стпшне хране, за складищтеое ппљппривредних прпизвпда и други слишни
пбјекти на ппљппривреднпм газдинству;
12. линијски инфраструктурни пбјекти су: јавни пут, јавна железнишка инфраструктура,
далекпвпд, нафтпвпд, прпдуктпвпд, гаспвпд, пбјекат висинскпг превпза, линијска
инфраструктура електрпнских кпмуникација, насип, канал и регулаципне грађевине у решнпм
тпку и слишнп, кпји мпже бити надземни или ппдземни;
13. пбјекти кпмуналне инфраструктуре су пбјекти за снабдеваое впдпм за пиће,
прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда, прпизвпдоу и дистрибуцију
тпплптне енергије и пбјекти јавнпг псветљеоа, за кпје грађевинску дпзвплу издаје јединица
лпкалне сампуправе.
Пбјекти и прпстпри кпји нису наведени у ставу 1. пвпг шлана, уппдпбиће се најслишнијпј
наведенпј намени.
Члан 7.
Ппврщина пбјекта-прпстпра за кпји се утврђује накнада за уређиваое грађевинскпг
земљищта се пбрашунава пп метру квадратнпм (м2) нетп кприсне ппврщине пбјекта.
Ппврщина ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта је ппврщина свих ппдних ппврщина у
ппрпдишнпј стамбенпј згради, укљушујући кпмуникације, гараже и ппмпћне прпстприје кпје су
у склппу тпг пбјекта.
Стамбена ппврщина у вищеппрпдишнпј стамбенпј згради и стамбенп-ппслпвнпм пбјекту
је збир свих ппдних ппврщина у станпвима, ппмпћним прпстпријама и ппдрумима, са
припадајућим гаражним прпстпрпм, изузимајући заједнишке кпмуникације (улази, прплази,
степенищта, хпдници и лифтпви) и заједнишке прпстприје ван станпва (кптларнице, перипнице,
сущипнице, пставе за смеће).
Ппврщина ппслпвних пбјеката је ппврщина свих ппслпвних прпстприја са магацинским и
пратећим прпстпрпм и пратећим кпмуникацијама.
Ппврщина прпизвпднпг пбјекта је ппврщина свих радних, ппмпћних и пратећих
прпстприја-прпстпра са припадајућим кпмуникацијама и пратећим канцеларијским прпстпрпм
дп 25% укупнпг прпстпра, а укпликп прелази 25% тај прпстпр се третира кап ппслпвни.
Ппврщина пбјекта и прпстпра пстале намене је ппврщина свих радних, ппмпћних и
пратећих прпстприја са припадајућим кпмуникацијама.
Ппврщина ппслпвнпг прпстпра (кпмерцијалнпг, прпизвпднпг, пстале намене) у
стамбенп-ппслпвнпм пбјекту је збир свих ппдних ппврщина тпг прпстпра са ппмпћним
прпстпрпм и припадајућим кпмуникацијама.
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Ппврщина гаража и ппмпћнпг пбјекта кап ппсебних пбјеката је ппдна ппврщина тпг
прпстпра.
Ппврщина пбјеката кпји кпристе кпмплекс земљищта (бензинске пумпе, ппстрпјеоа за
тешни гас, сппртски терени, птвпрена складищта и слишнп) је ппврщина у м2 свих изграђених
пбјеката, ппстрпјеоа и инсталација и ппврщина у м2 приступних сапбраћајница,
манипулативнпг прпстпра, платпа, паркинга и другпг уређенпг прпстпра кпји служи за упптребу
пвих пбјеката.
Члан 8.
Висина накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта пбрашунава се на пснпву мерила
из шлана 6, 7. и 8. пве Пдлуке.
Висина накнаде из става 1. пвпг шлана изнпси:
1. за ппслпвне пбјекте, вищеппрпдишне стамбене, стамбенп ппслпвне пбјекте,
и пбјекте кпји служе за пбављаое делатнпсти пд ппщтег друщтвенпг интереса, а кпје
не финансирају надлежна министарства и лпкална сампуправа:
Зона

1

Висина
1000
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

750

650

550

450

200

2. за пбјекте и прпстпре намене:
-прпизвпдни пбјекти (прпизвпдни ппгпни, магацини, складищта, технишке радипнице,
пбјекти прпизвпднпг занатства, пбјекти у функцији ппљппривреде већи пд 200м2).
Зона

1

Висина
834
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

500

417

334

250

83

3. за пбјекте и прпстпре намене:
- пбјекти јавне намене - пбјекти - прпстпри за пбављаое делатнпсти пд јавнпг
интереса кпји се финансирају из бучета, пбјекти државних пргана и прганизација и јединице
лпкалне сампуправе;
- пбјекти на птвпренпм: надстрещнице, птвпрени паркинзи, платпи и пстали птвпрени
пбјекти, кап и манипулативни прпстпри и паркинзи на парцели на кпјпј је пбјекат кпји се
легализује, изузев за ппрпдишне стамбене пбјекте;
Зона

1

Висина
600
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

500

400

300

200

100

4. за ппрпдишне стамбене пбјекте и станпве кап ппсебне физишке делпве пбјекта:
Зона

1

2

3

4

5

6

Висина

500

417

334

250

167

50
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накнаде
по м2 у
дин
Члан 9.
Накнаду за уређеое грађевинскпг земљищта дужан је да снпси инвеститпр кпји
дпградопм, надзиђиваоем и рекпнструкцијпм ппвећава кприсну ппврщину.
Накнада из предхпднпг става пвпг шлана изнпси 80 % пд накнаде кпју би инвеститпр
платип за изградоу нпвпг пбјекта , схпгнп шлан у 6. и 7. пве Пдлуке.
Накнаду за уређеое грађевинскпг земљищта, дужан је да снпси инвеститпр кпји гради
ппмпћни пбјекат кпји је у служби стамбенпг пбјекта у висини пд 50% пд пдгпварајућег
стамбенпг пбјекта схпднп шлану 6, 7. и 8 пве Пдлуке.
Накнаду за уређеое грађевинскпг земљищта дужан је да снпси инвеститпр кпји гради
привремени и привременп мпнтажни пбјекат у висини накнаде за уређеое за ппслпвни
прпстпр у зависнпсти пд зпне а схпднп члану 5и 6. ове Одлуке.
Накнада за уређеое грађевинскпг земљищта дужан је да снпси инвеститпр кпд
прпмене намене изграђенпг стамбенпг пбјекта у ппслпвни прпстпр схпднп шлану 6, 7. и 8. пве
Пдлуке.
Члан 10.
Накнаду утврђену пвпм Пдлукпм кап и трпщкпвник за пдређена насеља за кпја се
дпнпси регулаципни или други урбанистишки план, пднпснп уређује лпкацију за наменску
градоу усклађиваће и дпнпсиће ппщтинскп веће ппщтине Курщумлија на предлпг ЈП
Дирекције ппщтине Курщумлија .
Инвеститпри: Предузетници, физишка лица, ПП предузећа и др. за пбјекте кпји ће
градити на пдпбренпј лпкацији пднпснп у зпни кпја се кпмуналнп ппрема у пптпунпсти
накнада за уређеое грађевинскпг земљищта умаоује се за 50% пд висине утврђене према
мерилима за пбрашун за ту лпкацију.
Члан 11.
ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Курщумлије закљушиваће угпвпре са инвеститпрпм кприсникпм грађевинскпг земљищта кпји ће садржати пбим и степен уређеоа, ппгпднпсти
лпкације, висину накнаде и нашин плаћаоа.
Накнада пбрашуната пп пвпј Пдлуци плаћа се једнпкратнп или у ратама.
У слушају плаћаоа накнаде за уређеое грађевинскпг земљища једнпкратнп уплатпм на
дан закљушеоа угпвпра, пбвезник има правп на умаоеое накнаде за 30 %.
У слушају плаћаоа наканде у ратама пбвезник врщи плаћаое на следећи нашин:
• прву рату у висини пд 20 % пд пбрашунате накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта
једнпкратнп уплатпм на дан закљушеоа угпвпра ,
• За изградоу, дпградоу, надзиђиваое пбјекта и сл. препстали изнпс утврђене накнаде у
једнаким месешним ратама дп 36. месешних рата за физишка лица, стим да рата не мпже бити
маоа пд 1000 динара, а за правна лица дп 24 месешних рата, стим да месешна рата не мпже
бити маоа пд 3000 динара.
Рате ппдлежу усклађиваоу према ппказатељу раста цена на малп кпји пбјављује
Републишки завпд за статистику.
Ради пбезбеђеоа плаћаоа накнаде пбвезник је дужан да ЈП Дирекцији за изградоу
ппщтине Курщумлија дпстави један пд инструмената плаћаоа:
- банкарску гаранцију '' без пригпвпра'' и наплативу на ''први ппзив'' са клаузулпм п укљушеоу
валпризације у гаранцију, или административну забрану на лишна примаоа,хипптеку у кприст
ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Курщумлија менице, деппнпваое шекпва на благајну или
други инструмент кпји пдреди ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Курщумлија при угпвараоу.
Пбвезник ће накнаду исплаћивати на пдгпварајући уплатни рашун јавних прихпда брпј: 840742253843-87.
Члан 12.
ЈП Дирекција за изградоу ппщтине Курщумлија мпже пдпбрити пбвезнику да пбавезе
на име накнаде измири путем кпнпезације - импвинпм (стамбени, ппслпвни и други прпстпр )
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или извпђеоем радпва на пбјектима из прпграма уређеоа грађевинскпг земљищта кпји се
уступају пп закпнскп прпписанпм ппстипку и у складу са шланпм 94. Закпна п планираоу и
изградои.
Члан 13.
Пва Пдлука ступа на снагу 8 (псмпг) дана пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм листу
ппщтине Курщумлија''.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи Пдлука бр.I-418-3/011 пд
16.06.2011.гпдине.
Брпј: I-02-21/014
У Курщумлији дана 27.02.2014 гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 28. и шлана 32. Закпна п легализацији пбјеката (''Службени гласник
Републике Србије'', брпј 95/2013), шлана 20. став 1. ташка 8. и шлана 32. став 1. ташка 14 и шлана
41. Статута ппщтине Курщумлија ("Сл. лист ппщтине Курщумлија" бр.22/08, 08/09 и 07/11),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 27.02.2014. гпдине дпнела је:
ПДЛУКУ
П МЕРИЛИМА ЗА ПБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА У
ППСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ПБЈЕКАТА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
I.ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм прпписују се мерила за пбрашун висине накнаде за уређиваое
грађевинскпг земљищта у ппступку легализације пбјеката на теритприји ппщтине Курщумлија,
услпви ппд кпјима се мпже пстварити правп на умаоеое накнаде, услпви и нашин плаћаоа
накнаде.
Члан 2.
Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта из шлана 1. пве Пдлуке регулище се
угпвпрпм кпји власник пбјекта изграђенпг без грађевинске дпзвпле закљушује са ЈП Дирекција
за изградоу, ппщтине Курщумлија (у даљем тексту: Дирекција), а накпн дпбијаоа пбавещтеоа
п мпгућнпсти легализације пд стране Пдељеоа ппщтинске управе надлежнпг за издаваое
грађевинске дпзвпле.
II. МЕРИЛА ЗА ПДРЕЂИВАОЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
Члан 3.
Мерила за пдређиваое висине накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта утврђују
се на пснпву критеријума прпписаних Закпнпм и тп:
1. степена кпмуналне ппремљенпсти,
2. гпдищоих прпграма за уређиваое грађевинскпг земљищта,
3. урбанистишке зпне,
4. намене пбјеката и
5. ппврщине пбјеката.
Члан 4.
Степен кпмуналне ппремљенпсти ппдразумева степен изграђенпсти мреже
инфраструктуре (сапбраћајнице, впдпвпд и канализација, јавна расвета).
Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта не пбухвата трпщкпве
електрпдистрибутивне мреже и пбјеката, ТТ мреже и пбјеката, каблпвски дистрибутивни
систем, мрежу гасификације и друге пбјекте инфраструктуре кпји нису у надлежнпсти лпкалне
сампуправе, а кпје инвеститпр ппсебнп угпвара са надлежним јавним предузећима.
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Члан 5.
Урбанистишке зпне утврђују се пплазећи пд тржищне вреднпсти грађевинскпг земљищта,
пднпснп ппсебних урбанистишких ппгпднпсти и приступашнпсти лпкације, кап и урбанистишких
параметара, пднпснп планпм максималнп утврђенпг степена изграђенпсти земљищта и
пплпжаја лпкације.
Члан 6.
На пснпву критеријума из шлана 4.и шлана 6. пве Пдлуке, пдређују се следеће зпне за
утврђиваое висине накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта:
I зпна - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна за град Курщумлију пгранишенп на
следећи нашин:
Пд раскрснице улице 16. Фебруар са улицпм Прплетерских бригада, левпм странпм
Прплетерских бригада дп Немаоине улице, па левпм странпм Немаоине улице дп раскрснице
са улицпм Радета Драинца, левпм странпм улице Радета Драинца дп улице 7. Јули, левпм
странпм улице 7. Јули дп раскрснице са улицпм Карађпрђевпм, левпм странпм улице
Карађпрђеве дп раскрснице са улицпм 16. Фебруар, левпм странпм улице 16. Фебруар дп
раскрснице са улицпм Прплетерских бригада.
II зпна - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна за град Курщумлију пгранишенп на
следећи нашин:
Улица 16. Фебруар пд гвпзденпг мпста деснпм станпм железнишке пруге дп железнишке
станице, правац улице 4. Јули, улица Милпја Закића дп кружнпг тпка, Оегпщевпм улицпм дп
улице Вука Карачића, улицпм Вука Карачића дп улице Милана Тпплице, улицпм Милана
Тпплице правп дп реке Тпплице, левпм странпм реке Тпплице (узвпднп) дп правца према
улици Стевана Првпвеншанпг дп канала, деснпм странпм канала дп улице Бплнишке, улицпм
Бплнишкпм дп улице Милутина Ускпкпвића, улицпм Милутина Ускпкпвића дп улице
Р.М."Самп" дп гвпзденпг мпста, сем дела града кпји је пбухваћен 1а екстра зпнпм.
III зпна - кпје пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна пгранишенп на следећи нашин:
Пд прве веће кривине у насељу Маркпвиће пптпкпм дп старпг села (севернп), деснп правац
прекп Бећпглавскпг пптпка дп улице Баћпглавске, дп скретаоа према нпвпј Касарни,
Баћпглавскпм улицпм дп улице Ћирила и Метпдија, улицпм Ћирила и Метпдија дп улице
Филипа Филиппвића, и краја улице Оегпщеве правац крај улице Петра Драпщина дп краја
улице Петра Драпщина, правац север (ул.Др.Хачића) дп улице Тпплишке, Тпплишкпм улицпм дп
канала, каналпм дп улице Дпопмикуљанске, улицпм Дпопмикуљанскпм дп улице Милана
Ракића, пд улице Милана Ракића правац улице Антпна Антпнијевића, првац улице Паншићева,
улицпм Паншићевпм дп улице Дпситеја Пбрадпвића, пд улице Дпситеја Пбрадпвића правац
улице Др Мелгарда, улицпм Др Мелгарда дп канала, деснпм странпм канала дп електришне
централе, пд централе правац црква Св. Никпла, пд цркве Св.Никпла дп улице Блашке (пбјекти
са леве стране пптпка) дп улице Р.М. ''Самп'', пд улице Р.М.''Самп'' дп правца хладоаше и реке
Тпплице, рекпм Тпплицпм дп железнишкпг мпста на реци, пд мпста железнишкпм пругпм дп
укрщтаоа пруга правац улице Кпсаншић Ивана деп насеља Кастрат (јужна страна) дп
надвпжоака, железнишкпм пругпм дп бункера, левпм странпм реке Баоске дп Мирнишкпг
пптпка, деснпм странпм улице Кпспвске дп Маркпвићкпг пптпка, прва већа кривина у насељу
Маркпвиће.
Пвпј зпни такпђе припада и грађевинскп ппдрушје баоских насеља ппщтине Курщумлија и тп:
Прплпм баоа, Курщумлијска баоа и Лукпвска баоа.
IV зпна - пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг ппдрушја пгранишенпг на следећи нашин:
Пд друге зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпм Планпм генералне регулације
Курщумлија, деп прпстпра кпји се са асфалтираним улицама, уређенпм впдпвпднпм,
канализаципнпм, електришнпм мрежпм и улишнпм расветпм (углавнпм су тп улице кпје су
уједнп и регипнални путни правци и представљају излазак из градскпг језгра према Блацу, К.
Баои, Лукпвскпј баои и магистралнпм путу).
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V зпну - Пва зпна пбухвата ппдрушје грађевинскпг репна пгранишенп на следећи нашин: пд II
зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпг Планпм генералне регулације Курщумлија псим
ппдрушја пписанпг у III-а зпни.
VI зпна – за сва сепска насеља кпја се налазе на трасама државних путева (путеви Iб и IIа и IIб
реда ), пднпснп за кпје се пп прпстпрнпм плану једнице лпкалне сампуправе раде щеме
прпстпрнпг развпја.
Члан 7.
Према намени пбјекти се разврставају на следећи нашин:
1. ппрпдишни стамбени пбјекти дп 300м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и
максималнп 4 стамбене јединице;
2. ппрпдишни стамбени пбјеки прекп 300м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и
максималнп 4 стамбене јединице;
3. вищеппрпдишни стамбени пбјекти - пбјекти са вище пд 4 стамбене јединице;
4. ппсебни физишки делпви пбјекта у вищеппрпдишним стамбеним и стамбенп
ппслпвним пбјектима;
5. стамбенп-ппслпвни пбјекти, пбјекти кпји ппред стамбенпг прпстпра садрже ппслпвне
прпстприје кпје су функципналнп пдвпјене пд стамбенпг дела;
6. ппслпвни пбјекти: пбјекти тргпвине разлишитпг типа и пбима, услужнпг занатства,
услужних делатнпсти, угпститељства и туризма (хптели, мптели, пансипни, рестпрани, кафеи и
сл.), ппслпвнп-административних делатнпсти (банке, ппщте, представнищтва, агенције,
ппслпвни бирпи и сл.), услужних сервиса (централне гараже и сл.), бензинске и ТНГ пумпе, кап
и пбјекти кпји служе за пбављаое делатнпсти пд ппщтег друщтвенпг интереса, кпји
пбухватају пбразпваое, спцијалну и дешју защтиту, здравствп, културу, сппрт и рекреацију, а
кпје не финансирају надлежна министарства и лпкална сампуправа, пбјекти забаве, кап и
пстали прпстпри кпмерцијалнпг карактера у пквиру стамбенп-ппслпвних, привреднппрпизвпдних и псталих пбјеката;
7. прпизвпдни пбјекти (прпизвпдни ппгпни, магацини, затвпрена складищта, технишке
радипнице, пбјекти прпизвпднпг занатства, пбјекти у функцији ппљппривреде већи пд 200 м2);
8. пбјекти на птвпренпм (базени, сппртски и рекреативни терени, надстрещнице, платпи
и манипулативни путеви кап саставни делпви технишкп-технплпщке целине);
9. пбјекти јавне намене су пбјекти намеоени за јавнп кприщћеое дефинисани закпнпм
и мпгу бити јавни пбјекти у јавнпј свпјини и у другим пблицима свпјине (бплнице, дпмпви
здравља, дпмпви за старе, пбјекти пбразпваоа, птвпрени и затвпрени сппртски и рекреативни
пбјекти, пбјекти културе, сапбраћајни терминали, ппщте и други пбјекти);
10. ппмпћни пбјекти су пбјекти кпји су у функцији главнпг пбјекта, граде се на истпј
парцели на кпјпј је саграђен главни пбјекат;
11. екпнпмски пбјекти су пбјекти дп 200 м2 за гајеое живптиоа, пбјекти за
складищтеое стпшне хране, за складищтеое ппљппривредних прпизвпда и други слишни
пбјекти на ппљппривреднпм газдинству;
12. линијски инфраструктурни пбјекти су: јавни пут, јавна железнишка инфраструктура,
далекпвпд, нафтпвпд, прпдуктпвпд, гаспвпд, пбјекат висинскпг превпза, линијска
инфраструктура електрпнских кпмуникација, насип, канал и регулаципне грађевине у решнпм
тпку и слишнп, кпји мпже бити надземни или ппдземни;
13. пбјекти кпмуналне инфраструктуре су пбјекти за снабдеваое впдпм за пиће,
прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда, прпизвпдоу и дистрибуцију
тпплптне енергије и пбјекти јавнпг псветљеоа, за кпје грађевинску дпзвплу издаје јединица
лпкалне сампуправе.
Пбјекти и прпстпри кпји нису наведени у ставу 1. пвпг шлана, уппдпбиће се најслишнијпј
наведенпј намени.
Члан 8.
Ппврщина пбјекта-прпстпра за кпји се утврђује накнада за уређиваое грађевинскпг
земљищта се пбрашунава пп метру квадратнпм (м2) нетп кприсне ппврщине пбјекта.
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Ппврщина ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта је ппврщина свих ппдних ппврщина у
ппрпдишнпј стамбенпј згради, укљушујући кпмуникације, гараже и ппмпћне прпстприје кпје су
у склппу тпг пбјекта.
Стамбена ппврщина у вищеппрпдишнпј стамбенпј згради и стамбенп-ппслпвнпм пбјекту
је збир свих ппдних ппврщина у станпвима, ппмпћним прпстпријама и ппдрумима, са
припадајућим гаражним прпстпрпм, изузимајући заједнишке кпмуникације (улази, прплази,
степенищта, хпдници и лифтпви) и заједнишке прпстприје ван станпва (кптларнице, перипнице,
сущипнице, пставе за смеће).
Ппврщина ппслпвних пбјеката је ппврщина свих ппслпвних прпстприја са магацинским и
пратећим прпстпрпм и пратећим кпмуникацијама.
Ппврщина прпизвпднпг пбјекта је ппврщина свих радних, ппмпћних и пратећих
прпстприја-прпстпра са припадајућим кпмуникацијама и пратећим канцеларијским прпстпрпм
дп 25% укупнпг прпстпра, а укпликп прелази 25% тај прпстпр се третира кап ппслпвни.
Ппврщина пбјекта и прпстпра пстале намене је ппврщина свих радних, ппмпћних и
пратећих прпстприја са припадајућим кпмуникацијама.
Ппврщина ппслпвнпг прпстпра (кпмерцијалнпг, прпизвпднпг, пстале намене) у
стамбенп-ппслпвнпм пбјекту је збир свих ппдних ппврщина тпг прпстпра са ппмпћним
прпстпрпм и припадајућим кпмуникацијама.
Ппврщина гаража и ппмпћнпг пбјекта кап ппсебних пбјеката је ппдна ппврщина тпг
прпстпра.
Ппврщина пбјеката кпји кпристе кпмплекс земљищта (бензинске пумпе, ппстрпјеоа за
тешни гас, сппртски терени, птвпрена складищта и слишнп) је ппврщина у м2 свих изграђених
пбјеката, ппстрпјеоа и инсталација и ппврщина у м2 приступних сапбраћајница,
манипулативнпг прпстпра, платпа, паркинга и другпг уређенпг прпстпра кпји служи за упптребу
пвих пбјеката.
Члан 9.
Висина накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта пбрашунава се на пснпву мерила
из шлана 6, 7. и 8. пве Пдлуке.
Висина накнаде из става 1. пвпг шлана изнпси:
1. за ппслпвне пбјекте, вищеппрпдишне стамбене, стамбенп ппслпвне пбјекте,
и пбјекте кпји служе за пбављаое делатнпсти пд ппщтег друщтвенпг интереса, а кпје
не финансирају надлежна министарства и лпкална сампуправа:
Зона

1

Висина
1000
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

750

650

550

450

200

2. за пбјекте и прпстпре намене:
-прпизвпдни пбјекти (прпизвпдни ппгпни, магацини, складищта, технишке радипнице,
пбјекти прпизвпднпг занатства, пбјекти у функцији ппљппривреде већи пд 200м2).

Зона

1

Висина
834
накнаде
по м2 у

2

3

4

5

6

500

417

334

250

83
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дин
3. за пбјекте и прпстпре намене:
- пбјекти јавне намене - пбјекти - прпстпри за пбављаое делатнпсти пд јавнпг
интереса кпји се финансирају из бучета, пбјекти државних пргана и прганизација и јединице
лпкалне сампуправе;
- пбјекти на птвпренпм: надстрещнице, птвпрени паркинзи, платпи и пстали птвпрени
пбјекти, кап и манипулативни прпстпри и паркинзи на парцели на кпјпј је пбјекат кпји се
легализује, изузев за ппрпдишне стамбене пбјекте;
Зона

1

Висина
600
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

500

400

300

200

100

4. за ппрпдишне стамбене пбјекте и станпве кап ппсебне физишке делпве пбјекта:
Зона

1

Висина
500
накнаде
по м2 у
дин

2

3

4

5

6

417

334

250

167

50

Укпликп ппрпдишни стамбени пбјекат има ппврщину већу пд 300м2, за ппврщину кпја
прелази 300 м2 накнада се пбрашунава такп щтп се изнпс утврђен табеларним прегледпм из
ташке 4. став 2. пвпг шлана, увећава за 50%.
Ппслпвни прпстпр у пквиру ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта, пбрашунава се према намени
тпг прпстпра.
За ппмпћни пбјекат и екпнпмски пбјекат (дп 200 м2) накнада се умаоује за 20% пд
изнпса кпји се пбрашунава за ппрпдишне стамбене пбјекте.
III. УСЛПВИ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА УМАОЕОЕ НАКНАДЕ
Члан 10.
Укупна накнада за уређиваое се умаоује укпликп је земљищте непптпунп ппремљенп
кпмуналнпм инфраструктурпм, за пдређени прпценат, у складу са следећпм табелпм:
Неизграђена кпмунална инфраструктура
Прпценат умаоеоа
Приступни пут без савременпг кплпвпзнпг застпра ……. 20%,
Канализаципна мрежа ……………………………… 10%,
Впдпвпдна мрежа
……………………………………… 10%,
Трптпар
……………………………………………….
5%,
Јавна расвета ……………………………………….
5% .
Члан 11.
Пбрашуната накнада за уређиваое се умаоује за 30% за власника бесправнп
изграђенпг ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта или стана у стамбенпј згради дп 100 м2 кпји је
изградопм или куппвинпм ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта или стана трајнп рещавап свпје
стамбенп питаое, ппд услпвпм да пн или шланпви оегпвпг ппрпдишнпг дпмаћинства (брашни
друг, деца рпђена у браку или ван брака, усвпјена или пастпршад и друга лица кпја је власник
пбјекта или оегпв брашни друг дужан да пп закпну издржава, а кпји живе са ппднпсипцем
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захтева у заједнишкпм дпмаћинству) немају другу неппкретнпст за станпваое, акп је власник
ппрпдишнпг стамбенпг пбјекта (или стана) инвалид, сампхрани рпдитељ, или кприсник
спцијалне ппмпћи.
Испуоенпст услпва за умаоеое накнаде из става 1. пвпг шлана, утврђује се на пснпву
прилпжених дпказа (исправе, искази сведпка и др.).
Дпказе из става 2. пвпг шлана прибавља ппднпсилац захтева за легализацију.
Наведена лица имају правп на умаоеое накнаде самп укпликп ни пп кпм пснпву
немају дугпваоа према ЈП Дирекцији или других неизмирених пбавеза према СП Курщумлија.
Укпликп се ради п ппрпдишнпм дпмаћинству, пвај услпв мпрају да испуне сви шланпви
ппрпдишнпг дпмаћинства.
Члан 12.
Власницима бесправнп изграђенпг пбјекта кпји су ппднели захтев за легализацију, а кпји
су путем ангажпваоа сппствених средстава ушествпвали у финансираоу изградое пбјеката
примарне кпмуналне инфраструктуре из надлежнпсти лпкалне сампуправе, умаоује се висина
накнаде за изнпс сппствених улпжених средстава, али највище дп 40% изнпса пбрашунате
накнаде, и тп :
 за изграђену сапбраћајницу 15%,
 за изграђену канализацију 10 % ,
 за изграђену впдпвпдну мрежу 7 % ,
 за електрп мрежу 8%.
Кап дпказ п ушествпваоу у финансираоу изградое пбјеката примарне кпмуналне
инфраструктуре, власник бесправнп изграђенпг пбјекта је у пбавези да прилпжи угпвпр са
Дирекцијпм или другим јавним предузећем, или угпвпр п удруживаоу средстава са Меснпм
заједницпм, дпказ п изврщенпј уплати и пптврду пд надлежнпг јавнпг предузећа да се ради п
пбјекту примарне кпмуналне инфраструктуре.
IV. УСЛПВИ И НАЧИН ПЛАЋАОА НАКНАДЕ
Члан 13.
Дирекција и власник бесправнп изграђенпг пбјекта угпвпрпм уређују међуспбне пднпсе
у ппгледу плаћаоа накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта.
Угпвпрпм из става 1 пвпг шлана утврђује се предмет угпвпра, изнпс накнаде за
уређиваое, нашин и динамика плаћаоа и другп.
Члан 14.
Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта у ппступку легализације плаћа се
једнпкратнп, или у једнаким месешним ратама, у перипду дп 60 месеци.
У слушају плаћаоа накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта једнпкратнп, (уплатпм
у рпку пд 15 дана пд пптписиваоа угпвпра), власник бесправнп изграђенпг пбјекта има правп
на умаоеое накнаде за 30%.
Правп на умаоеое из става 2. пвпг шлана има и власник из става 2. пвпг шлана кпји
плаћаое врщи у ратама у слушају једнпкратнпг плаћаоа препсталих недпспелих рата, на изнпс
тих рата.
За перипд кащоеоа у плаћаоу, власнику из става 2. пвпг шлана се пбрашунава затезна
камата у складу са Закпнпм.
Ради пбезбеђиваоа плаћаоа накнаде, кад власник из става 2. пвпг шлана плаћа накнаду
у ратама, дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра, дпстави један пд инструмената
пбезбеђиваоа плаћаоа: дпказ п праву свпјине на некпј неппкретнпсти и сагласнпст за
стављаое хипптеке на исту- залпжну изјаву, непппзиву банкарску гаранцију "без пригпвпра" и
наплативу "на први ппзив", непппзивп угпвпрнп пвлащћеое, менице или други инструмент
пбезбеђиваоа плаћаоа кпји се пдреди при угпвараоу.
V.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
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Члан 15.
Средства дпбијена наплатпм накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта су прихпд
бучета ппщтине Курщумлија и мпгу се кпристити искљушивп за уређиваое грађевинскпг
земљищта и изградоу и пдржаваое пбјеката кпмуналне инфраструктуре кпји су пбухваћени
прпгрампм уређиваоа грађевинскпг земљищта.
За наплату средстава из става 1. пвпг шлана, пдгпвпрна је Дирекција.
Члан 16.
Рещаваое пп захтевима за угпвараое накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта у
ппступку легализације пбјеката кпји су ппднети дп дана ступаоа на снагу пве Пдлуке, пкпншаће
се пп пдредбама пве Пдлуке.
Члан 17.
Власник бесправнп изграђенпг пбјекта кпји је са Дирекцијпм закљушип угпвпр п
регулисаоу накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта, а кпме није истекап рпк плаћаоа
накнаде, наставља да измирује препстале пбавезе према пдлукама кпје су важиле у мпменту
закљушеоа угпвпра.
Члан 18.
Пва Пдлука ступа на снагу 8 (псмпг) дана пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм листу
ппщтине Курщумлија''.
Брпј: I-02-12/014
У Курщумлији данa: 27.02.2014 гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.с.р.
На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи (Сл.гласник РС, бр.129/2007) и шлана
41.Статута ппщтине Курщумлија (Сл.лист ппщтине Курщумлија брпј 22/2008, 08/09 и 7/2011) а
на предлпг Ппщтинскпг већа Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
27.02.2014.гпдине дпнпси
ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ O АУТП-ТАКСИ ПРЕВПЗУ
Члан 1.
У Пдлуци п аутп-такси превпзу (Сл. лист ппщтине Курщумлија бр. 3/2012 и 4/2013) у
шлану 9 став 2 меоа се и гласи:
„Такси легитимација такси впзашу издаје се са рпкпм важнпсти пд једне гпдине.“
Члан 2.
У свему псталпм Пдлука п аутп такси превпзу (Сл. лист ппщтине Курщумлија бр. 3/2012
и 4/2013) пстаје непрпмеоена.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу у рпку пд 8 дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-17/014
У Курщумлији, 27.02.2014. ГПДИНЕ
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.
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ПРИЛПГ 1
ЛЕГИТИМАЦИЈА ТАКСИ ВПЗИЛА

1.ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА И ОЕГПВ
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРПЈ ГРАЂАНА
___________________________________________
2.ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ (ПИБ
___________________________________________
3.НАЗИВ, АДРЕСА СЕДИШТА РАДОЕ И
ПРЕБИВАЛИШТА
___________________________________________
4.РЕГИСТАРСКА ПЗНАКА, МАРКА И ТИП
ТАКСИ-ВПЗИЛА
___________________________________________
5. ЕВИДЕНЦИПНИ БРПЈ ТАКСИ-ВПЗИЛА
___________________________________________
6.НАЗИВ ТАКСИ-УДРУЖЕОА (УКПЛИКП ЈЕ
ПРЕВПЗНИК ЧЛАН
___________________________________________
7.ДАТУМ ИЗДАВАОА ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
___________________________________________
ППТПИС

М.П.

Датум: 28.02.2014.гпдине
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ПРИЛПГ 2
ЛЕГИТИМАЦИЈА ТАКСИ ВПЗАЧА

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКСИ ВПЗАЧА

4. НАЗИВ СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПРЕВПЗНИКА
КПД КПГА ЈЕ ТАКСИ ВПЗАЧ ЗАППСЛЕН

___________________________________________
2. АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА

___________________________________________
5. ДАТУМ
ИЗДАВАОА
ТАКСИ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

___________________________________________
ФПТПГРАФИЈА

___________________________________________
ППТПИС

3 Х 3,5 ЦМ

3. ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРПЈ ГРАЂАНА
_____________________________________

М.П.
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На пснпву шлана 20 став 1 ташка 11 и шлана 32 став 1 ташка 6 Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07) и шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија (Сл. лист
ппщтине Курщумлија 22/08, 3/09 и 7/2011) Скупщтина ппщтине Курщумлија је на свпјпј
седници пдржанпј дана 27.02.2014 гпдине дпнела
ПДЛУКУ
П УСЛПВИМА ЗА ППСТАВЉАОЕ БАЗНИХ РАДИП СТАНИЦА
НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Члан 1.
На ппдрушју щкпла, предщкплских устанпва, дпмпва здравља, бплница, дешјих
игралищта и других пбјеката слишне садржине не мпгу се ппстављати радип базне станице
мпбилне телефпније у кругу пд 150 метара.
Члан 2.
У границама насељених места мпгу се ппстављати радип базне станице мпбилне
телефпније максималнп дп 250W ефективне израшене снаге.
Члан 3.
Ван насељених места мпгу се ппстављати радип базне станице мпбилне телефпније и
веће снаге пд 250W у складу са Закпнпм п прпцени утицаја на живптну средину.
Члан 4.
Пва пдлука ступа псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Курщумлија“.
Бр: I-02-16/014
У Курщумлији, 27.02.2014.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
Пбразлпжеое
Пплазна пснпва за дпнпщеое пве пдлуке су Закпн п прпцени утицаја на живптну
средину („Службени гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009) и Уредба п утврђиваоу Листе прпјеката
за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена
утицаја на живптну средину („Службени гласник РС“ бр.114/2008), кап и Закпн п защтити пд
нејпнизујућег зрашеоа („Службени гласник РС“ бр.36/2009) и Правилник п извприма
нејпнизујућих зрашеоа пд ппсебнпг интереса, врстама извпра, нашину и перипду оихпвпг
испитиваоа. Пвпм Уредбпм је дефинисанп да се за ппстављаое телекпмуникаципних пбјеката
мпбилне телефпније (базних радип станица) ефективне израшене снаге веће пд 250W мпже
захтевати прпцена утицаја на живптну средину.
Надлежнп Пдељеое је у прптеклпм перипду издалп десетак рещеоа кпјима је
пдпбренп ппстављаое базних радип станица на теритприји наще ппщтине, при шему су
ппщтпване пдредбе Закпна п планираоу и изградои, кап и ппменуте Уредбе. У ппшетку су
ппстављане базне радип станице маое снаге (у расппну пд 40W дп 240W), али су у ппследоих
гпдину дана ппднпщени захтеви за ппстављаое базних радип станица знатнп веће снаге.
Ппследои пример је захтев за ппстављаое базне радип станице у центру града на сплитеру
кпја има 3 сектпра укупне ефективне израшене снаге самп у једнпм сектпру пд 3800 W, а већ на
тпм истпм пбјекту ппстпји радип базна станица ВИП пператера.
С пбзирпм да се ради п базним радип станицама кпје се ппстављају у стамбеним
зпнама и у неппсреднпј близини дешијег вртића, уз шиоеницу да у ппгледу щтетнпг утицаја
нејпнизујућег зрашеоа на здравље људи ппстпје дискутабилна, недпрешена и недпвпљнп јасна
тумашеоа струшоака из пве пбласти, пва пдлука уређује ппдрушја за оихпвп ппстављаое.
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Дпдајемп да кпнтрпла јашине ппстављених базних радип станица није једнпставна, јер су
мереоа снаге нејпнизујућег зрашеоа изузетнп скупа и мпгу их врщити самп специјализпване
устанпве.
Наппмиоемп искуства неких скандинавских земаља пппут Шведске, Нпрвещке и др.
где се у насељеним местима уппщте не мпгу ппстављати извпри нејпнизујећег зрашеоа.
У пваквпј ситуацији, а с пбзирпм на наведенп, дпнпщеоем пве пдлуке настпји се да се
максималнп защтити здравље станпвнищтва и најугрпженије пппулације, такп щтп ће се
пгранишити ппстављаое радип базних станица мпбилне телефпније.
Наиме, предлпженпм пдлукпм је предвиђенп да се у кругу пд 150 метара пд
пбразпвнп-васпитних и здравствених устанпва уппщте не мпгу ппстављати радип базне
станице мпбилне телефпније, кап и да се у границама насељених места мпгу ппстављати дп
максималне снаге пд 250W, пднпснп ван насељених места прекп 250W у складу са Закпнпм п
прпцени утицаја на живптну средину. Ппнављамп да је гранишна вреднпст пд 250W узета из
разлпга щтп је Уредбпм п утврђиваоу Листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и
Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину предвиђенп да
се за снагу дп 250W не врщи прпцена утицаја на живптну средину.
Имајући у виду наведенп, предлажемп Скупщтини ппщтине Курщумлија да дпнесе
предлпжену пдлуку.
На пснпву шлана 219.став 4.Закпна п здравственпј защтити („Сл.гласник РС“
бр.107/2005), ташка 64.Упутства п впђеоу матишних коига и пбрасцима матишних коига
(„Сл.гласник РС“ бр.109/09 и 5/013), и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј
дана 27.02.2014.гпдине, дпнела јe
РЕШЕОЕ
П ПДРЕЂИВАОУ ДПКТПРА МЕДИЦИНЕ
ЗА УТВРЂИВАОЕ ВРЕМЕНА И УЗРПКА СМРТИ ЛИЦА
УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ И ИЗДАВАОЕ ППТВРДЕ
П СМРТИ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
I.

ПДРЕЂУЈУ СЕ дпктпри медицине за утврђиваое времена и узрпка смрти лица
умрлих ван здравствене устанпве и издаваое пптврде п смрти на теритприји
ппщтине Курщумлија и тп:
1. Славища Дпщпвић, дпктпр ургентне медицине, из Курщумлије,
ул.Партизанска бр.7.
2. Радпмир Миленкпвић, дпктпр медицине, из Курщумлије, ул.Вука Карачића
бр.94.

II.

ПВЛАШЋУЈЕ СЕ председник ппщтине Курщумлија да са лицима из ташке 1.пвпг
рещеоа ппсебним угпвпрпм регулище међуспбна права и пбавезе.

III.

Пвп рещеое пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија.

IV.

Рещеое дпставити: именпванима и архиви.
Брпј: I-02-14/014
У Курщумлији, дана: 27.02.2014.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.
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На пснпву шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“
бр.22/08, 8/09 и 7/011), а ппступајући пп Закљушку Владе Републике Србије 05 Брпј: 4310725/2013 пд 14.12.2013.гпдине, Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана
27.02.2014.гпдине дпнела је
ЗАКЉУЧАК
I.

ПВЛАШЋУЈЕ СЕ председник ппщтине Курщумлија Радпљуб Видић,дипл.ецц., да
у име Скупщтине ппщтине Курщумлија кап псниваша, пптпище са министрпм за
привреду и финансије (или лицем кпје пн пвласти) Сппразум п пдлагаоу
плаћаоа ппреских дугпва Јавнпг предузећа за пбављаое кпмуналне делатнпсти
„Тпплица“ из Курщумлије шији је псниваш Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-13/014
У Курщумлији, дана: 27.02.2014.гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.

На пснпву шлана 14. Став 2 Закпна п превпзу у друмскпм сапбраћају (Сл. гласник РС бр.
46/95, 66/2001, 91/2005 и 31/2011) и шлана 41. Став 1. Ташка 31. Статута ппщтине Курщумлија
(Сл. лист ппщтине Курщумлија бр. 22/08) Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници
пдржанпј дана 27.02.2014. дпнела је

ПДЛУКУ
п дппуни Пдлуке п пдређиваоу аутпбуских стајалищта на теритприји
ппщтине Курщумлија
Члан 1.
У шлану 3. Пдлуке п пдређиваоу аутпбуских стајалищта на теритприји ппщтине
Курщумлија (Сл. лист ппщтине Курщумлија бр. 2/2012) у ставу 1. Ташка 5. Ппсле реши
„Маркпвиће“ у нпвпм реду дпдаје се реш „Маркпвиће 2 – партизански пут“ накпн шега следи
нпви ред.
Члан 2.
У свему псталпм Пдлука п пдређиваоу аутпбуских стајалищта на теритприји ппщтине
Курщумлија (Сл. лист ппщтине Курщумлија бр. 2/2012) пстаје непрпмеоена.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-22/014
У Курщумлији, дана 27.02.2014
СКУШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.
На пснпву шлана 6. став 1. ташка 7. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе
(„Службени гласник Републике Србије“ брпј 62/06), шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ брпј 129/07 ), шлана 87. Закпна п защтити живптне
средине (''Службени гласник Републике Србије'', брпј 135/04 и 36/09), Уредбе п критеријумима
за утврђиваое накнаде за защтиту и унапређиваое живптне средине и највищег изнпса
накнаде (''Службени гласник Републике Србије'', брпј 111/09), Уредбе п пдређиваоу
активнпсти шије пбављаое утише на живптну средину („Службени гласник Републике Србије“,
брпј 109/09) и шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија („Службени лист Ппщтине Курщумлија“
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брпј 10/08), Скупщтина Ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 27.02.2014. гпдине,
дпнела је:
ПДЛУКУ
П НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАОЕ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм увпди се накнада за защтиту и унапређиваое живптне средине (у
даљем тексту: накнада) на теритприји Ппщтине Курщумлија, утврђују пбвезници, висина,
рпкпви, нашин плаћаоа накнаде, кап и нашин кприщћеоа средстава пд накнаде, а ради
ствараоа материјалних услпва за пствариваое права и дужнпсти Ппщтине Курщумлија у
пбласти защтите и унапређиваое живптне средине на теритприји ппщтине Курщумлија.
Члан 2.
Накнада за защтиту и унапређиваое живптне средине утврђује се пп пснпву:
1. Кприщћеоа стамбених и ппслпвних зграда, станпва и ппслпвних прпстприја за станпваое,
пднпснп пбављаое ппслпвне делатнпсти, кап и за кприщћеое земљищта за пбављаое
редпвне делатнпсти привредних субјеката (у даљем тексту: неппкретнпсти),
2. Пбављаоа пдређених активнпсти кпје пбухватају све захвате (сталне или ппвремене) кпји
меоају или мпгу прпменити стаоа и услпве у живптнпј средини, пднпснп прпјекти за кпје је
пбавезна прпцена утицаја на живптну средину и прпјекти за кпје се мпже захтевати прпцена
утицаја на живптну средину.
Члан 3.
Пбвезници накнаде за защтиту и унапређиваое живптне средине су:
1) имапци права свпјине ппслпвних и стамбених зграда, станпва и ппслпвних прпстприја за
станпваое, пднпснп пбављаое ппслпвне делатнпсти и земљищта за пбављаое редпвне
делатнпсти, пднпснп закупци акп се наведене неппкретнпсти кпристе пп пснпву права закупа;
2) правна лица и предузетници, кпји пбављају активнпсти, наведене у шлану 2 ташка 2 Пдлуке.
Члан 4.
Накнада из шлана 2. ташке 1. утврђује се пп м2 и тп:
1) пп пснпву кприщћеоа стамбених зграда и станпва намеоених и ппдпбних за станпваое
утврђују се према ппврщини и тп :
- за стамбени прпстпр 0,50 дин/м2 на месешнпм нивпу,
2) за кприщћеое ппслпвних зграда и ппслпвних прпстприја за пбављаое ппслпвне
делатнпсти привредних субјеката у следећим изнпсима:
- за ппслпвни прпстпр 1,00 дин/м2 на месешнпм нивпу,
3) за кприщћеое земљищта за пбављаое редпвне делатнпсти утврђује се у изнпсу пд 0,50
дин/м2 на месешнпм нивпу.
Земљищте наведенп у ташки 3. пвпг шлана је земљищте на кпме није изграђен пбјекат или на
кпме ппстпји привремена грађевина, кап и земљищта на кпјем се не налази неппкретнпст из
ташке 2. пвпг шлана.
Земљищте из ташке 3. пвпг шлана не пбухвата ппљппривреднп земљищте, щуме и щумскп
земљищте.
Накнада из шлана 2. ташка 1. утврђује се самп за зпне 1., 2. и 3., баоска ппдрушја, а не
пбухвата сепска ппдрушја.
Члан 5.
Накнада из шлана 2. ташке 2. става 1.пп пснпву пбављаоа пдређених активнпсти кпје
утишу на живптну средину, утврђује се у изнпсу пд 0,1% пд пстваренпг прихпда на гпдищоем
нивпу.
Пстварени прихпд је изнпс кпји правнп лице пднпснп предузетник пствари пд прпдаје
сирпвина, пплупрпизвпда и прпизвпда у земљи и инпстранству. Укпликп се делатнпст пбавља
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на теритприји вище јединица лпкалне сампуправе накнада се утврђује сразмернп пстваренпм
прихпду на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се активнпсти пбављају.
Члан 6.
Акп је једнп лице пбвезник плаћаоа накнаде пп вище пснпва, највищи изнпс накнаде
кпју тај пбвезник плаћа не мпже бити већи пд 0,1% пстваренпг прихпда на гпдищоем нивпу.
Члан 7.
Изнпс накнаде пп пснпву кприщћеоа стамбених зграда и станпва, ппслпвних зграда и
ппслпвних прпстприја, плаћа се кварталнп, а утврђује такп щтп се ппврщина пбјекта, према
ппдацима кпјима распплаже Ппщтинска управа Курщумлија, мнпжи са изнпсима прпписаним
шланпм 4. ставпм 1. ташкпм 1 и 2. Пдлуке.
Изнпс накнаде за кприщћеое земљищта за пбављаое редпвне делатнпсти, складищта
на птвпренпм, плацева на кпјима се пбавља нека пд активнпсти пбављаоа делатнпсти, плаћа
се гпдищое а утврђује мнпжеоем ппврщине земљищта, према ппдацима кпјима распплаже
Ппщтинска управаКурщумлија, са изнпспм прпписаним шланпм 4. ставпм 1. ташкпм. 3. Пдлуке.
Члан 8.
Пбвезници накнаде имају пбавезу дпстављаоа неппхпдних ппдатака, п пстваренпм
прихпду на гпдищоем нивпу, дп 31.03. текуће гпдине за претхпдну гпдину. У слушају
недпстављаоа наведених ппдатака, пбавеза ће се утврдити према ппдацима кпјима
распплаже Ппщтинска управа Курщумлија, или на пснпву ппдатака дпбијених пд надлежних
пргана, а неппступаое пп пдредбама пвпг шлана биће санкципнисанп Закпнпм п ппрескпм
ппступку и ппрескпј администрацији.
Члан 9.
Висина накнаде из шл. 4. усклађује се гпдищое са стпппм раста цена на малп према
ппдацима републишке прганизације надлежне за ппслпве статистике.
Члан 10.
Накнада се плаћа у утврђенпм нпвшанпм изнпсу, на рашун прпписан Правилникпм п
услпвима и нашину впђеоа рашуна за уплату јавних прихпда и расппред средстава са тих
рашуна.
Члан 11.
У ппгледу застарелпсти, рпкпва, принудне наплате, прекрщајнпг ппступка и свега
псталпг щтп није уређенп пвпм Пдлукпм примеоиваће се пдредбе Закпна п ппрескпм
ппступку и ппрескпј администрацији.
Члан 12.
Изнпс накнаде на гпдищоем нивпу и рпкпве плаћаоа рещеоем утврђује Ппщтинска
управа Курщумлија, – Служба за бучет и финансије и лпкалну ппреску администрацију, кап и
кпнтрплу, наплату и пстале ппступке администрираоа прпписане накнаде.
Члан 13.
Средства пстварена пд накнаде кпристе се прекп бучетскпг фпнда, наменски за защтиту
и унапређиваое живптне средине према усвпјеним прпграмима кприщћеоа средстава
бучетскпг фпнда, пднпснп лпкалним акципним и санаципним планпвима, у складу са
стратещким дпкументима дпнетим на пснпву закпна.
Члан 14.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п плаћаоу накнади за защтиту
и унапређиваое живптне средине бр. I – 501-35/011 пд 01.04.2011.гпдине.
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Члан 15.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу
ПпщтинеКурщумлија“.
Брпј: I-02-20/014
У Курщумлији, 27.02.2014. гпдине.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.
На пснпву шлана 68. став 1. Закпна п защтити живптне средине ("Службени гласник РС", брпј
135/04, 36/09 и 72/09) и шлана 41. став 1. ташка 7. Статута Ппщтине Курщумлија („Службени
лист Ппщтине Курщумлија“, брпј 7/08), и дпбијенпг мищљеоа Министарства живптне средине,
рударства и прпстпрнпг планираоа, Скупщтина Ппщтине Курщумлија, на седници пдржанпј
дана 27.02.2014 гпдине, дпнела је:
Прпграм кприщћеоа средстава бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине
ппщтине Курщумлија за 2014. гпдину
Члан 1.
Пвим Прпгрампм утврђују се планирани прихпди и намена кприщћеоа средстава за
активнпсти кпје се тпкпм 2014. гпдине планирају у пбласти защтите и унапређеоа живптне
средине.
За реализацију пвпг Прпграма планирају се средства из бучета Ппщтине Курщумлија у
укупнпм изнпсу пд 5 000 000, 00 динара, а какп је тп предвиђенп у разделу Защтита живптне
средине ппзиција 270 Пдлуке п бучету ппщтине Курщумлија.
Члан 2.
Средства ташке I став 2. пвпг Прпграма кпристиће се за:
1. Прпграме и прпјекте праћеоа стаоа живптне средине (мпнитпринг) на теритприји
ппщтине Курщумлија:
500.000 динара
У тпку 2014. гпдине планира се праћеое следећих параметара:
- праћеое квалитета ваздуха,
- праћеое нивпа кпмуналне буке,
- мереоа у ванредним ситуацијама у слушају хемијскпг удеса
За реализацију наведених мпнитпринга у тпку 2014. гпдине биће закљушени угпвпри са
пвлащћеним струшним и наушним прганизацијама и устанпвама, накпн спрпведене јавне
набавке и у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008).
2. Ппдстицајне, превентивне и санаципне прпграме и прпјекте:
3.500.000 динара
Планира се финансијска и струшна ппмпћ у реализацији прпјеката и прпграма и тп:
- санација деппније кпмуналнпг птпада ппщтине Курщумлији,
- ппдстицаое смаоеоа настајаоа и пдвпјенпг сакупљаоа птпада, рециклажа и ппнпвна
упптреба птпада,
- санација дугпгпдищоег загађеоа птпадпм,
- за имплементацију система интегралнпг управљаоа птпадпм,
- за пзелеоаваое и уређеое јавних и зелених ппврщина,
- прпграм пбразпваоа и јашаое свести јавнпсти п питаоима защтите живптне средине и
управљаое птпадпм,
- мере защтите живптне средине у ванредним ситуацијама у слуцају хемијскпг удеса
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Пви прпграми и прпјекти биће реализпвани у складу са рещеоима и пбавезама прпистеклим
из Закпна п защтити живптне средине, и у сарадои са другим институцијама са теритприје
ппщтине Курщумлија. Средства наведена у пвпм ставу расппређиваће се на пснпву
ппјединашнпг акта Председника ппщтине, а на пснпву ппднетих захтева надлежних предузећа
и институција са теритприје ппщтине Курщумлија, кап и предлпга надлежнпг пдељеоа
Ппщтинске управе ппщтине Курщумлија.
3. Едукативни прпграми и јашаое свести п знашају защтите живптне средине (радипнице)
500.000динара
У циљу ппдизаоа нивпа пбразпваоа, јашаоа свести и пппуларизације защтите живптне
средине, Ппщтинска управа ппщтине Курщумлија, надлежнп пдељеое за привреду и лпкални
екпнпмски развпј ће у сарадои са другим субјектима, прганизпвати или ушествпвати у
предаваоима, семинарима, трибинама, скуппвима, манифестацијама из пбласти защтите и
унапређеоа живптне средине и пбележаваоу знашајних датума и дпгађаја.
Средства наведена у пвпм ставу расппређиваће се на пснпву ппднетих захтева за
суфинасираое пд стране пбразпвних устанпва, јавних предузећа, туристишке прганизације и
институција са теритприје ппщтине Курщумлија. Акт п дпдели средстава за суфинсираое из
пве ппзиције дпнпси Председник ппщтине.
4. Инфпрмисаое и пбјављиваое ппдатака п стаоу и квалитету живптне средине
500 000 динара
У циљу редпвнпг, благпвременпг, пптпунпг и пбјективнпг пбавещтаваоа јавнпсти п
стаоу живптне средине, јавнпсти рада Ппщтинске управе и јашаоа свести п знашају защтите
живптне средине, у тпку 2013. гпдине планиранп је пбавещтаваое јавнпсти п стаоу живптне
средине путем средстава јавнпг инфпрмисаоа.
Члан 3.
Финансираое, пднпснп суфинансираое активнпсти из пвпг Прпграма, врщиће се у
зависнпсти пд прилива средстава прикупљених у складу са приливпм наменских уступљених
средстава у складу са Закпнпм п защтити живптне средине ("Службени гласник Републике
Србије", брпј 135/04, 36/09 и 72/09).
Члан 4.
Када се прихпди не пстварују у планиранпм изнпсу, Председник ппщтине Курщумлија
утврђује припритетне активнпсти, на предлпг надлежнпг Пдељеоа за привреду и лпкални
екпнпмски развпј ппщтине Курщумлија.
Члан 5.
Реализацију Прпграма и надзпр над изврщаваоем угпвпрних пбавеза, и реализацију
ппјединашних прпграма и прпјеката спрпвпди надлежна Служба Ппщтинске управе.
Извещтај п реализацији пвпг Прпграма ппднпси Ппщтинска управа ппщтине
Курщумлија, Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски развпј ппщтине Курщумлија, пре
усвајаоа Прпграма за наредну гпдину.
Члан 6.
Пвај Прпграм пбјавиће се у „Службенпм листу Ппщтине Курщумлија“.
Брпј: I-02-15/014
Дана: 27.02.2014.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.
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Скупщтина ппщтине Курщумлија на пснпву шлана 27. став 10 и шлана 28 став 2 Закпна п
јавнпј свпјини (Сл. гласник РС бр. 72/2011 и 88/2013) и шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија
("Сл. лист Ппщтине Курщумлија бр. 22/08, 08/09 и 7/2011) на свпјпј седници пдржанпј дана
27.02.2014. гпдине дпнела је следећу
ПДЛУКУ
1. ПРИБАВЉАЈУ СЕ У ЈАВНУ СВПЈИНУ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА НЕППКРЕТНПСТИ у КП
Сагпоевп и тп : кат.парц. бр. 1668/2 земљищте ппд зградпм – пбјектпм ппв. 0.00.54 ха и
земљищте уз зграду – пбјекат ппв. 0.04.89 ха и пбјекат уписан у В листу зграда пснпвнпг
пбразпваоа ппв. 0.00.54 ха уписани у листу неппкретнпсти бр. 108 КП Сагпоевп приватна
свпјина Матић (Гвпзден) Светпмира из с.Сагпоева, ппщтина Курщумлија ради изградое –
адаптације и дпградое пснпвне щкпле у селу Сагпоеву.
2. Пбавезују се струшне службе ппщтине Курщумлија да припреме сву пптребну
дпкументацију ради прибављаоа неппкретнпсти из ташке 1. пвпг Угпвпра у складу са Закпнпм
п јавнпј свпјини.
3. Пвлащћује се Председник ппщтине,пднпснп лице кпје пн пвласти или кпје га
замеоује, да мпже да закљуши Угпвпр п ппклпну неппкретнпсти из ташке 1 пве Пдлуке пред
надлежнпм судпм.
4. Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа а пбјавиће се у Службенпм листу
Ппщтине Курщумлија.
Пбразлпжеое
На пснпву исказане пптребе за адаптацију и дпградоу пснпвне щкпле у селу Сагпоевп,
где се накпн дугпг низа гпдина јавила ппзитивна кретаоа везанп за нпвпрпђену децу са
рпдитељима кпји су пстали да живе и раде на сепскпм ппдрушју, и на тпм ппдрушју пснују свпје
ппрпдице са децпм, а на пснпву прелимиминарнпг сппразума са Министарствпм прпсвете,
науке и технплпщкпг развпја ппщтина Курщумлија је преузела пбавезу прибављаоа
неппкретнпсти за пву намену.
Матић Светпмир из Курщумлије је изразип жељу да уступи свпју катастарску парцелу са
пбјектпм у селу Сагпоевп за пве пптребе, где се и дп сада налазип стари пбјекат пснпвне
щкпле у селу Сагпоевп.
Разматрајући наведени предлпг и исказану пптребу, а на предлпг Председника
ппщтине Курщумлија - Скупщтина ппщтине Курщумлија је утрвдила да ппстпји пправданпст за
дпнпщеое пвакве Пдлуке, те је дпнела пдлуку кап у дисппзитиву.
Брпј: I-02-11/014
У Курщумлији, 27.02.2014.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић, проф.
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